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Jamy starsze, mało ozyteina, o średnicy do 1 a 1 głębo- 
kośoi 0,5 m skupione w jeden zespół, dostarozyły przede wszyst- 
kim znaoznyoh llośol oeraoikl.

V wyniku badań określono w roku bieżąoym zasięg osady od 
strony wsohodnloj, pozostawiająo do akaploraoji w lataoh nas
tępny oh jaj oantralną partię*

M O 1 8  Z I I  i pow. Płook Zakład Polskiego Atlasu
Aroheologloznego IHKM PAJI

Badania prowadził dr ffojoleoh Szymański, finansował - 
Zakład Polskiego Atlasu Aroheologiosnego IHKM PAH*

Przeprowadzono badania sondażowa na grodzisku pierdoleni»« 
watym z ozęśolowo rozwiezionym wałem* Odkryto bogata nawarst
wiania osadnioze o,ln. w poataoi zagłębień 1 kilkuwarstwowyoh 
bruków kamiennyoh w bezpośrednim sąsiedztwie wewnętrznego sto
ku wału* V oząetkowym profilu wału stwierdzono ślady konstruk- 
ojl drewnianej* Oprócz lloenej oeramiki z XI w* znaleziono 
m.in. kilka żelaznyoh grotów strzał oraz kilka fragmentów na
czyń z VII - VIII wieku*

M 0 S I H I , Oddział Aroheologiozny Mu-
pow. Csłuohów zsum Pomorza Środkowego w

Koszalinie

Badania prowadził mgr Henryk Janooha, finansowało Muzoua 
Pomorza Środkowego.
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W Moslnaoh, podozas jesiennej orki, odkryto przypadkowo 
ekarb monet. Dzięki właśoiwej postawie miejaoowyoh nauozyoleli 
został on zabezpleozony i prsekazany do ttuzeum w Koszalinie,

Skarb składa się wyłącznie z monet srebrnyoh, które zło
żone były w naozynlu wozeanośrednlowieoznym. V trakole orki 
naozynle zostało zniszosone tak, że zaohowały się z niego 
tylko drobne fragmenty, W skład skarbu wohodzi 138 oałyoh mo
net 1 142 fragmenty w tym także połówki. Monety nie zostały 
narasie szosegółowo określona przez numizmatyka. Wstępnie moż
na je jednak datować na X - XI wiek. Są wśród nioh denary 
krzyżowe z l / U  wieku, monety ozeskle (Spltygnlew 1055 - 1061/, 
węgierskie (prawdopodobnie Stefan I 1000 - 1036 r.), monety 
nlemleokie (Otto Z - III), biskupie (Bruro 1034 - 1045). Wy
daje alę, iż po szozegółowym określeniu ilośó typów powiększy 
się. Warto tu jeazoze wspomnieć, że omawiany skarb wykazuje 
wiele podobieśatwa w zakresie typów monet do skarbu odkrytego 
w 1905 roku w mlejsoowośol Strzeozona pow. Ozłuohów, odległej 
od Mosin nleoałe 10 km. (Skarb ten szosegółowo omawiają T. i 
R.Kiersnowsoy w opraoowanlu "Wozeenodredniowieosne skarby 
srebrne z Pomorza" str. 162/3 poz. 162). Również zaohowane 
resztki naozynia, w którym złożone były monety wskazują na 
jego X - XI-wieozne pochodzenie.

W mlejsou znalezienia skarbu oraz w najbliższej okolloy 
(obszar ok, 1 ha) przeprowadzono badania powierzohniowe, la 
oałym przebadanym obszarze stwierdzono dość llozno występowa
nie oeramlkiwzeanośrednlowleoznej. Materiały te wskazują, iż 
opróos miejsoa ukryoia skarbu istniała na tym terenie wozeano- 
średnlowieozna osada otwarta. Zebraną oeramikę najogólniej
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można datować na Iconieo X i XI wiek* 2 tym taż okresem należa
łoby wiązać domniemaną osadę wozeanośrednlowieozną. W roku 
przyszłym planuje eię podjęoie syateoatyoznyoh badać wykopalis
kowy oh*

Badania prowadzili! mgr Tadeusz 8zozurek 1 mgr Sylwia 
Wuezkan, finansował WKZ w Opolu*

Kontynuowano ratownicze badania wozeanośrednlowiecznej oaa- 
dy w Myfiliborzyoaoh. Dotyohozasowa praoe, skonoentrowane ne te
renie zagrożonym przez ekaploątaoję, wykazały istnienie Jednego 
obiektu z dobrze zaohowanym paleniskiem*

Zawartość kulturową stanowiła dość lloana oeramika, zabyt
ki żelazne, w tym 6 dobrze zaobowanyob noży oraz kilka przęśll- 
ków wykonanyofa z kamienia 1 gliny*

Szersze omówienie wyników badać będzie możliwe po ukoćose- 
nlu prao, które nastąpi w połowie listopada br*

I A S I S L S K ,  Zakład Polaklago Atlasu Arohe-
pow* Pułtusk ologioznego ZHKM PAB

m t S l i b o r z y o b  , 
pow. Brzeg

Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu

Badanie prowadziła mgr Irena Sórska, finansował - Zakład 
Polskiego Atlasu Aroheologioznego IHKM PAB,


